
LP
sygn. 

postępowania 
upadłościowego

nazwa i siedziba/miejsce 
zamieszkania dłużnika

kwota wierzytelności tytuł wierzytelności termin wymagalności dokumenty potwierdzające wierzytelność windykacja i jej wyniki

1 V GUp 3/15
KUS DAMIAN - Czerwionka - 

Leszczyny
153 421,64 zł                        

roszczenie regresowe wynikające z 
częściowej spłaty przez SU Glinik jako 

poręczyciela pożyczki zaciągniętej przez 
Damiana Kus w SKOK Wesoła

31.10.2018

tytuł wykonawczy - nakaz zapłaty w 
postępowaniu nakazowym SO w Gliwicach 
Ośr. Zamiejscowy w Rybniku z dn. 
25.03.2019 sygn. akt II Nc 31/19

egzekucja umorzona jako bezskuteczna 
(09/2019)

2 V GUp 3/15
MARGOT Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej - Sanok
326 366,93 zł                        

roszczenie regresowe wynikające z 
częściowej spłaty przez SU Glinik jako 

poręczyciela pożyczki zaciągniętej przez 
MARGOT w Banku Pocztowym

17.06.2014 Wyciąg z listy wierzytelności
Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości 
spółki Margot (ZW 19)

3 V GUp 3/15
MARGOT Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej - Sanok
103 332,36 zł                        

roszczenie regresowe wynikające z 
częściowej spłaty przez SU Glinik jako 

poręczyciela pożyczki zaciągniętej przez 
MARGOT w Banku Pocztowym

17.06.2014
Przelewy na 60000 zł + rozliczenie 
komornika Krygowskiego na 43332,36 zł

nie uznane roszczenie na LW gdyż spłaty na rzecz 
Banku Pocztowego dokonano po ogłoszeniu 
upadłości MARGOT i ta część wierzytelności 
stanowi część uznanej wierzytelności Banku 
Pocztowego, a prawa SU Glinik wynikające z 
dokonanej spłaty zostaną uwzględnione w 
planach podziału obejmujących wierzytelność 
Banku Pocztowego

4 V GUp 3/15 KUBICKI MAREK - Bobowa 3 500,93 zł                             
zobowiązanie zasądzone prawomocnym 

nakazem zapłaty
20.08.2011

tytuł wykonawczy - nakaz zapłaty w 
postępowaniu upowminawczym SR w 
Gorlicach z dn. 30.12.2011 sygn. akt I Nc 
967/11

egzekucja umorzona jako bezskuteczna 
(06/2016)

5 V GUp 3/15
MARGOT Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej - Sanok
2 050 205,78 zł                     

roszczenie regresowe powstałe wskutek 
spłaty długu MARGOT wobec PBS 

Partner sp. z o.o. (dług był zabezpieczony 
hipoteką na nieruchomości SU Glinik)

12.2018
potwierdzenie płatności - wykonania planu 
podziału

syndyk Margot powiadomiony o roszczeniu - do 
uwzględniania w planach podziału obejmujących 
wierzytelność PBS Partner 

Przeznaczone do zbycia wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości


